
 

Sjal:n Itä-Suomen piiri ry  PÖYTÄKIRJA 

Vuosikokous v.2010 

Aika: 13.2.2010 klo 15.10 

Paikka: Iitin Ravilinna 

Läsnä: Iitin Jousiampujat (2), Jousti(), Jyvässulka (1), Koilis-Savon sulka(1), 

Kymen Jousi (3),Lahden vasama(1),  Linnan sulka (), Liperin Taimi ( ),  

Mikkelin jousiampujat( ), Piili (2), Puijon Jousi (), Ramses(2) ja  Saijo( ).   

Eritelty, osallistujaluettelo liitteenä.  

 
 

 

1. Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja Dick Nordstöm avasi kokouksen toivottaen osallistujat 

tervetulleeksi kokoukseen. 

 

2. Henkilövalinnat  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Dick Nordstöm Ramses. 

Kokouksen sihteeri  Harri Haavisto  Kyjo. 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin:  

Veikko Kaarlampi Kyjo ja Jukka Koponen Kyjo 

      

 

3. Jäsenseurojen edustus 

Kokouksessa oli 7 jäsenseurat edustaa. Seurojen äänimäärät päätettiin tarkistaa vasta tarpeen 

niin vaatiessa. 

 

4. Päätösvaltaisuus  

Kokouksen todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.  

 

5. Esityslista  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen  

Vuoden 2009 toimintakertomuksen luki Harri Haavisto. 

 

7. Toimintakertomuksen vahvistaminen 

Toimintakertomus hyväksyttiin. 

 

8. Vuoden 2009 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

 Harri Haavisto luki tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 

 

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen 2009 

Tilinpäätös vahvistettiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin seuran johtokunnan jäsenille 

vuodelta 2009. 

 

10. Yhdistyksen jäsenmaksusta kaudelle 2010 

Yhdistysten jäsenmaksuksi vahvistettiin 4€-aikuiset / 2€ -juniorit  

 

11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 

Harri Haavisto luki toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. 

 



 

12. Itäsuomen piirin sääntömuutos 

Piirin säännöt päivitettiin nykyajan mukaisiksi.  

Suurimmat muutokset koskivat piirin nimeä ja hallituksen kokonpanoa erityisesti PJ valintaa. 

 

Kevätkokous hyväksyi säännöt yksimielisesti. 

 

Seuraava sääntökäsittely on syyskokouksessa, jonka jälkeen säännöt astuvat voimaan. 

 

13. Keskustelua yhdistyksemme toiminnasta, aluevalmennuksesta. 

- Jaosten toiminta oli eritelty toimintakertomuksessa. 

- Aluevalmentaja Perttu Ronkainen ilmoitti että lopettaa aluevalmennuksen kevätleirin 

jälkeen. Aluevalmennuksesta käytiin keskusteluja, joissa mietittiin erilaisia vaihtoehtoja 

aluevalmennuksen jatkolle.  

- Aluevalmennus leirille osallistuu valmennusjaoksen valmentajat (Ensio Lehto ja Miika 

Kataja). He suorittavat leirillä aluevalmennuksen jatkosuunnitelman hallitukselle. 

- Aluevalmennus ryhmän valintaan toivottiin selkeämpiä ohjeita. 

- Keskusteluissa painotettiin että piirin valmennus jakautuu kahteen tasoon, 

Aluevalmennukseen jossa ovat piirin terävin kärki ja Piirivalmennus jossa ovat tavalliset 

eteenpäin pyrkivät ampujat. Seurat jatkavat edelleen tasokkaan alkeisvalmennuksen ja 

seuravalmennuksen tasolla. 

- SJAL tehtäviin kuuluu järjestää seuraohjaaja, valmentaja ja tuomarikursseja. 

- Tarvittaessa Piiri järjestää omia kursseja jos johtokunnalle tulee pyyntöjä yhteisistä 

kurssituksesta.  

- Miika Kataja ehdotti AV ja Video kurssia valmennuksen tueksi. 

 

 

14. Muut esille tulleet asiat 

Muita asioita ei tullut käsittelyyn. 

 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 

 

 

  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 Harri Haavisto  Dick Nordstöm 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 Veikko Kaarlampi  Jukka Koponen   

 


